Kikapott a válogatott a Temesvár csapatától
Írta: MCS
2011. március 06. vasárnap, 22:50

Van min gondolkodni a Temesvár elleni edzőmérkőzés után, amelyen 15 célt szerzett a magyar
válogatott ellen a román proficsapat.

A szegedi rendezők kitartó erőfeszítéseinek hála a hosszúra nyúló tél sem akadályozhatta meg,
hogy a magyar és szerb juniorok meccse után a Magyarország-Temesvár mérkőzés is sorra
kerüljön. A „kicsik” műfüvön mérték össze erejüket, és Tóth Sándor nagyon elégedett lehetett a
32-12-es magyar sikert hozó mérkőzés nyomán.

Jöhettek a felnőttek, akik a Nagyhegyesi, Prakter, Janotka, Gyurcsik, Ladányi – Teisenhoffer,
Pásztor – Baksza, Máthé, Dobai, Prágai, Deli, Juhász, Surman, Tóth M. összeállításban
kezdtek, és az első 15 percben tervszerűen, offenzívan és eredményesen játszottak. Egy
véletlen révén Stamatin azonban ki tudott ugrani, így a 12 percben máris vezetett az ellenfél,
sőt, Calafeteanu nehéz szögből elvégzett jutalomrúgása is bement, így 0-7 volt az eredmény.

A vendégcsapat majdnem a legjobb, azaz a bajnokesélyes felállásában játszott. Itt volt a két
szélső, Fercu és Lemnaru abből a három játékosból, akik a román válogatott február 26-i, a
szintén világbajnoki résztvevő Oroszország elleni, 33-3-ra fölényesen megnyert meccsén
szerepelt (Burcea sérülését Bukarestben kezelik). Az orosz meccs előtti keretszűkítéskor
kimaradt Calafeteanu (nyitó), Drenceanu (2. sor) és Conache (irányító) szintén eljött. Rajtuk
kívül, az utóbbi egy évben szintén behívót kapott már a két pillér, Mariş és Tăruş, a 2. soros, 21
éves Lazăr, és a tavaly súlyos térd-keresztszalag műtéten átesett Rus is, aki 3. soros, előtte a
válogatott egyik erőssége volt, most próbál visszakapaszkodni a válogatottsághoz. Rajtuk kívül
láthattunk még Szegeden a régi csapatból sokakat: Căpăţâna, Nacuţa (1. sor), Tănase (2. sor),
Bradu, Miu (3. sor), Bízó, Fântânaru nevét már ismerik a magyar rögbisek, hiszen a Bulldogok
és a Vitézek ellen eddig kivétel nélkül minden alkalommal győztes Temesvár régi motorosai.

A meccs hamar eldőlt, hiszen 17. percben megint Stamatin lépett ki, majd a 20-ban Calafeteanu
tette középre a labdát, így a mérkőzés elő negyede után 19-0-s állás volt, így már nyugodtan
variálhatott mindkét edző. Mint Cosmin Cioriciu, a temesváriak segédedzője (a főedző Sandu
Domocos távollétében ezúttal vezetőként) elmondta, a meccs első negyedórájában nem
nagyon találta az összhangot a csapata, és azért is volt számukra hasznos a mérkőzés, mert
ismét kijött az összeszokatlanság és a lassú start, ezt pedig a Nagybánya, a Konstanca vagy a
Steaua Bukarest ellen nem engedhetik meg maguknak.
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Az első félidőben még három cél szereztek a vendégek, mielőtt egy látványos csomaggal
betoltuk a labdát a célterületre a lefújás előtti pillanatokban, és a játékvezető meg is adta Tóth
Máténak a célt, így 38-5-tel fordultak a csapatok. Közben Janotka helyett Tóth Dani, Pásztor
helyett Bíró, Prágai helyett Bárdos, Surman helyett Gyenes volt már a pályán, és a szünetben
Baksza helyett beállt Réfi, illetve a bokáját kificamító csapatkapitány, Deli helyére visszament
Prágai.

A második első tíz perce maga volt a katasztrófa magyar szempontból, hiszen 5 célt szerzett a
Temesvár ez idő alatt. Korábban is minden hibánkat büntették, de itt akkor volt a káosz, hogy
csak a fejünket foghattuk. Persze, először játszott együtt a csapat , és ahogy Szláva Kozmenkó
mondta, a norvégoknál tízszer erősebb a Temesvár, mégis, javítani kellett. Újabb cserék voltak:
Juhász helyett Princz, Ladányi helyett Belencsák, illetve bement még Szilágyi is Gyurcsik
helyett, de alig tíz perc múltán megsérült (Bartus váltotta), így szerencsétlenül rövidre sikerült a
szegedi center játéka hazai pályán. Szerencsére a vállsérülés nem látszik komolynak.

A csapat azonban lassacskán kapott, és ugyan a meccs utolsó 20 percében is kaptunk 5 célt, a
végére azért már derengeni kezdett, merre kell tartanunk. Időközben Máthé helyett a pályára
lépve belekóstolhatott a felnőtt válogatottságba a 20 éves Kovács-Goda is, valamint a veterán
Dobait a 60. percben leváltotta Baksza. A meccset csak Tóth Máté, Prakter és Nagyhegyesi
játszotta végig, egy órát volt a pályán Máthé, Dobai, Baksza, Bárdos és Prágai.

A következő edzésen (hétfő helyett szerdán) lesz mit elemezni, de az edzők biztosak abban,
hogy egy temesváriak ellen edzett válogatottnak nem lesz gond legyőzni Norvégiát. Úgy legyen!
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